
• Vesienhoitoa vuodesta 1975
aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa 

• Jäsenet vesien käyttäjiä
kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset

• Visio ja tavoitteet
vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden  
edistäminen

• Toiminta
laboratorio, tutkimus, asiantuntijapalvelut, hankkeet

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
LUVY



Visio ja strategia

LÄNSI-UUDENMAAN VESIEN LAATU KOHTI HYVÄÄ

TILAA

Alueella toimitaan yhdessä vesien tilan parantamiseksi ja 
toimijoilla helposti saatavilla viimeisimmät tiedot vesien 
tilasta.

Yhdistys tarjoaa asiakkaille heidän tarpeidensa mukaiset 
alan palvelut laadullisesti korkeatasoisina ja 
kustannustehokkaasti-



LUVY - palvelua yhdeltä luukulta

 AATE - JÄSENMAKSUILLA RAHOITETTAVA TOIMINTA
 Ilmaisneuvonta/tilaisuudet
 edustaminen ja lausunnot - kokonaisnäkemys alueesta
 Toiminnan kehittäminen – hankkeiden valmistelu

 LIIKETOIMINTA – RAHOITETAAN TILAUKSIN

– TUTKIMUSPALVELUT 
 Näytteenotto – laboratoriotutkimukset –raportointi

– ASIANTUNTIJAPALVELUT
 Erilaiset selvitykset ja tarkastelut
 Lupapalvelut

– HANKKEET
 Alueen vesiensuojelua ja –hoitoa edistävät hankkeet



Miten parantaa vesien tilaa?

• Alueellinen sitoutuminen tärkeää:
– Yhteinen tahtotila vesien tilan parantamiseksi – ilman omaa 

sitoutumista ei saada lisärahoitusta muualta

– Vankkurikiertue: Karjaanjoki - Siuntionjoki- Rannikkovedet

• Rahoituksen hakeminen
 alueelliset – valtakunnalliset - kansainväliset yhteistyökumppanit
 innovatiivisia hankkeita
 yhteistyön lisääminen
 tutkimustiedon jakaminen ja hyödyntäminen

• Yhdistys luonteva toimija yhteistyön koordinoijaksi
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Karjaanjoen vesistö 2046 
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Lohikalat
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Lohikalat Karjaanjoelle - vesistövisio 2021

Karjaanjoen vesistö 

 on hyvässä ekologisessa tilassa 

 raakkujen ja lohikalojen 
elinkierto on turvattu 

 vesistön virkistyskäyttö-
mahdollisuudet ovat 
monipuolistuneet 

Karjaanjoen vesistön hyvä tila

 palvelee vahvasti alueen imagoa ja 
elinkeinojen kehitystä.

 taloudellinen ja sosiaalinen 
voimavara
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Miksi kalatiet voisivat toteutua?

Kalastuspiiri esittää kalateiden rakentamista, Mustionjoen lohityöryhmä perustetaan 



Toteutumisen edellytykset

• Alueellinen, arvostettu toimija koordinaattorina 





Toteutumisen tukitoimet

• Alueellinen, arvostettu toimija koordinaattorina

• Alueellinen sitoutuminen – Vesistövisio 2021



Lohikalat Karjaanjoelle - vesistövisio 2021

• Lohikalojen elinvoimaiset kannat 
ovat indikaattorina vesistön 
erinomaiselle ekologiselle tasolle.

– Lohikaloilla on suuri markkina-
arvo



Toteutumisen tukitoimet
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• Monipuolinen hankesalkku



Kalaportaat 
askel 

kerrallaan 
kampanja

Vesistövision hankesalkku

Hiidenveden 
kunnostus

YM -
Raakkujen ja 
lohikalojen 
elinalueet

Hanke

Säännöstely-
selvitys

IP

IP

IP

Ekoenergia ja 
kalatiesähkö



Toteutumisen tukitoimet

• Alueellinen, arvostettu toimija koordinaattorina

• Alueellinen sitoutuminen – Vesistövisio 2021

• Monipuolinen hankesalkku

• Hallituksen kärkihankkeeksi kalatiestrategia



Sipilän hallituksen hallitusohjelma

– Tehostetaan uhanalaisten kalalajien suojelua ja toimeenpannaan 
kalatiestrategiaa.
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• Alueellinen sitoutuminen – Vesistövisio 2021
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• Aiemmat yritykset ovat 
kaatuneet mm. rahoitukseen.



Freshabit Life IP -Hanke
Metsähallitus SYKE Suomen 

metsäkeskus
LUKE Muut 

valtakunnalliset
Yht.

EU-rahoitus 1 912 761 1 480 097 1 351 901 1 153 360 869 843 6 767 962

Yhteensä 2 935 758 2 444 998 2 398 677 1 928 872 1 534 333 11 243 207

A

Alueellinen

budjetti

EU-rahoitus

KARJAANJOKI

Raaseporin kaupunki

Lohjan kaupunki

KoskiEnergia OY

Länsi-Uudenmaan Vesi ja 

Ympäristö

Jyväskylän yliopisto

1,3 M€ 0,8 M€

KISKONJOKI, KARVIANJOKI 

(VARELY)

VANAJAVESI

POHJANMAAN JOET (EPOELY)

KESKI-SUOMI

PURUVESI

KOITAJOKI

Naamijoki

Yhteensä 8,8 M€ 5,2 M€

• Vesienhoidon ja luontodirektiivien 
tavoitteiden ja toimenpiteiden 
yhteensovittaminen

• parantaa vesistöjen tilaa, lajien 
luontaista elinkiertoa, vesiluonnon 
tuottamia ekosysteemipalveluita 

Vaikutukset nähtävissä Natura-
alueilla ja lajeissa

Karjaanjoen
vesistö



Kalatiet Lohikalat

Vedenlaadun 
parantaminen

Elinalueiden 
kunnostus

Raakku
Mustionjoessa elää ikääntynyt 
raakkupopulaatio, joka kuolee 
ilman elvytystoimia

Valmistelevat toimenpiteet

• Kartoitus

• Mallinnus

• Suunnittelu

Konkreettiset toimenpiteet

• Simpukat

• Kalat

• Kalatiet

• Uomakunnostukset

• Kuormituksen hallinta

Seuranta

• Tekninen toteutus

• Ekosysteemin toiminta

• Biodiversiteetti

• Vedenlaatu

Karjaanjoen raakkukannan elvytys ja 
kalakantojen uudelleen luominen
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Raakun elvytys

Hankkeessa etsitään parhaat keinot Karjaanjoen raakun 
pelastamiseksi sukupuutolta ja elinkierron turvaamiseksi

• Raakun elinkierrossa kriittiset vaiheet ovat glokidio-
toukkavaihe ja ensimmäiset elinvuodet sedimentin 
sisällä

• Raakun lisääntyminen ja elinkierto ei onnistu ilman 
lohikaloja

• Laitoshoito
– Keinollinen kasvattaminen

– Isäntäkalakokeet

• Istutuksia uusille ja vanhoille alueille
– Kartoitukset

– Kunnostukset

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Jyväskylän yliopisto
Metsähallitus

Jouni Taskinen



Lohikalat

Hankkeessa etsitään parhaat keinot meritaimenkantojen 
elvyttämiseksi ja lohen palauttamiseksi Karjaanjoen vesistöön

• Emokalakannan perustaminen (taimen)

– Karjaanjoen vesistön alkuperää

– Mäti ja poikasistutuksia uusille ja vanhoille elinalueille

– Seurantaa

• Palautusistukset (lohi)

– Karjaanjoen oma lohikanta kuollut sukupuuttoon 

– Selvitetään raakun kannalta paras lohikanta

– Mäti ja poikasistutuksia kunnostetuille elinalueille

• Elinkierron turvaaminen

– Vaelluspoikasten selviytyminen latvoilta merelle ja takaisin

• Kriittiset alueet ja kalastuksen säätely

• Voimaloiden ohitusuomasuunnittelu YHTEISTYÖKUMPPANIT

Luonnonvarakeskus



Elinalueiden kunnostus

Hankkeessa on keskeisenä tavoitteena luontaisen elinkierron 
parantaminen niin lohikalojen kuin raakunkin osalta

• Taimenen, lohen ja raakun vaatimukset sedimentin raekoon 
ja veden laadun suhteen ovat lähes samat. 

• Kartoitetaan nykyiset ja ennallistettavat elinalueet

• Perattuja, oikaistuja ja padottuja puroja ennallistetaan ja 
kunnostetaan 

– kiveämällä, sorastamalla, kaivamalla, vesikasvien niitolla ja 
vaellusesteiden poistamisella. 

• Lisääntymis- ja poikastuotantoalueita lohikaloille ja raakulle

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Virtavesien hoitoyhdistys ry.
Luonnonvarakeskus (RKTL)



Vedenlaadun parantaminen

Hankkeessa on keskeisenä tavoitteena luontaisen elinkierron 
parantaminen niin lohikalojen kuin raakunkin osalta

• Taimenen, lohen ja raakun vaatimukset lisääntymisalueen 
veden laadun suhteen ovat lähes samat

– herkkiä ravinne- ja kiintoaineskuormitukselle

• Laaditaan yleissuunnitelma ulkoisen kuormituksen 
vähentämiseksi Mustionjokilaaksossa

• Mallinnetaan maataloustuotannon aiheuttamia uhkia, 
niiden sijaintia ja eri vesiensuojelutoimenpiteiden 
vaikutusta

• Pyritään edistämään mm. suojavyöhykkeiden perustamista 
ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi maatalouden 
ympäristöneuvonnalla 

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Suomen ympäristökeskus
Luonnonvarakeskus 
Geologian tutkimuskeskus



Kalatiet
Hankkeessa on keskeisenä tavoitteena uhanalaisten ja 
vaarantuneiden vaelluskalakantojemme elinvoimaisuuden 
vahvistaminen. 

• Nykytilanteessa vaelluskaloilla ei ole mahdollisuutta nousta 
Karjaanjoen vesistöön Mustionjoen voimalaitospatojen 
takia. 

– Joen sulkee neljä, putouskorkeudeltaan 5-12 m patoa.

• Hankkeessa on tavoitteena rakentaa ohitusuomat   
voimalaitoksien ohi

– Ohitusuomat pyritään mahdollisuuksien mukaan rakentamaan 
luonnonmukaisiksi jolloin ne osaltaan lisäävät lohikalojen ja raakkujen 
poikastuotantoaluetta. 

• Nousun turvaamisen lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös 
merivaellukselle lähtevien kalojen alas-vaelluksen 
turvaamiseen. YHTEISTYÖKUMPPANIT

Raaseporin kaupunki
Koskienergia OY
SLL/Ekoenergia
ELY-Uusimaa
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• Kiitos!


